
PATENTY

Patenty sú dôležitou a najčastejšou formou ochrany nových vynálezov – výrobkov, technológií a zariadení.

ČO JE PATENT?
Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát jeho majiteľovi výlučné právo na využívanie vynálezu počas 
určitého časového obdobia. Vynález musí byť realizovateľný, čiže predmet vynálezu musí byť možné kedykoľ-
vek použiť alebo vyrobiť, reprodukovať teoreticky v neobmedzenom rozsahu. Ide teda o konkrétne technické 
riešenie, nie o myšlienku alebo nerealizovateľný nápad.

NA ČO MOŽNO UDELIŤ PATENT A NA ČO NIE?
Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. 
Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, 
priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

NA ČO NEMOŽNO UDELIŤ PATENT?
Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, 
hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby pre-
vencie, diagnostiky chorôb a liečenie ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského 
embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

AKÝ MÁ VÝZNAM BYŤ MAJITEĽOM PATENTU?
Majiteľ patentu má výlučné práva na vynález, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Majiteľ 
môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou 
zmluvou. Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú alebo právnickú. Prevod aj 
licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.

KOĽKO MA TO BUDE STÁŤ?
Správny poplatok za podanie prihlášky      € 27,--
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky  € 116,-- 
Vydanie patentovej listiny        € 66,-- 

To sú približne uvedené poplatky, ktoré zaplatíte, pokým získate národný patent, platný na území Slovenskej 
republiky. Následne je potrebné uhrádzať poplatky za udržiavanie platnosti patentu. Poplatky za udržiavanie 
platnosti patentu počas max. 20-tich rokov činia spolu približne   € 5 400,--

AKÁ JE PLATNOSŤ PATENTU? 
Patent platí maximálne 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Priemerná doba konania o patentových 
prihláškach je na Slovensku tri až štyri roky. 

AKÉ SÚ ĎALŠIE SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S PATENTOM?
Najdôležitejším dôvodom na získanie patentovej ochrany je úsilie ochrany jedinečného riešenia a jeho 
komerčného využitia, pretože vynález chránený patentom nemôže žiadna iná osoba bez súhlasu jeho majiteľa 
využívať. Nesmie ho vyrábať, predávať, ani využívať iným spôsobom. Patent tiež zakazuje dovoz chránených 
výrobkov z krajín, kde tento vynález nie je patentovaný. To znamená, že majiteľ patentu získa na určité obdobie 
a na určitom území monopol na jeho využívanie. Z toho vyplýva pre neho možný ekonomický prospech, návrat 
investícií vložených do vývoja vynálezu a zisk.

Kontakt:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04  Banská Bystrica

Tel.: 048/4300 131 (121)
Fax: 048/4300 402
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Web: www.upv.sk, www.patentovat.sk


